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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2017

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC HỘI THI “ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT”

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ĐHQG-HCM lần thứ
19 ngày 25/10/2017 về việc Phối hợp với Ban Thanh tra Pháp chế tổ chức hội thi “Đại
học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng ngày pháp luật”; Ban Thường vụ
Công đoàn ĐHQG-HCM triển khai kế hoạch tổ chức hội thi cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
− Nhằm tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên, người lao
động, đoàn viên công đoàn, sinh viên (CB-CC-VC-NLĐ-ĐVCĐ-SV) trong hệ thống
ĐHQG-HCM có cơ hội tìm hiểu những quy định pháp luật cơ bản của Luật Giáo dục
đại học năm 2012; Luật Viên chức 2010 (sinh viên không thi Luật này); Bộ Luật Dân
sự năm 2015; Bộ Luật Hình sự năm 2015; Bộ Luật Lao động năm 2012 và Luật Sở hữu
Trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009.
− Tiếp tục nâng cao nhận thức của CB-CC-VC-NLĐ-ĐVCĐ-SV tại ĐHQGHCM về mục đích, ý nghĩa Ngày Pháp luật (ngày 09/11 hàng năm).
− Thông qua cuộc thi, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, văn bản
quy phạm pháp luật mới, hiện hành thuộc các lĩnh vực giáo dục, chú trọng các quy định
liên quan đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của CB-CC-VC-NLĐ-ĐVCĐ-SV.
− Tổ chức chuỗi sự kiện hưởng ứng chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam – ngày
9 tháng 11.
2. Yêu cầu
- Đảm bảo tuân thủ theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.
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- Hình thức tuyên truyền, phổ biến phải đa dạng, phong phú, tạo sự cuốn hút và
hiệu quả tuyên truyền cao.
- Đảm bảo sự phối hợp thông suốt giữa các bên trong quá trình triển khai tổ chức.
- Đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm trong công tác tổ chức.
II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG CUỘC THI
1. Đối tượng dự thi
− Nhóm 1: Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên, người lao động, đoàn viên
công đoàn đang công tác, làm việc tại ĐHQG-HCM, các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc
ĐHQG-HCM.
− Nhóm 2: Tất cả học viên, sinh viên đang học tập, nghiên cứu tại ĐHQG-HCM.
− Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo không được phép dự thi.
2. Nội dung và hình thức cuộc thi
a. Nội dung: tìm hiểu các quy định của Luật Giáo dục đại học năm 2012; Luật
Viên chức 2010 (sinh viên không tìm hiểu Luật này); Bộ Luật Dân sự năm 2015; Bộ
Luật Hình sự năm 2015; Bộ Luật Lao động năm 2012 và Luật Sở hữu Trí tuệ năm
2005, sửa đổi bổ sung năm 2009.
b. Hình thức: Cuộc thi “Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hưởng
ứng ngày pháp luật” được tổ chức gồm hai phần thi: Phần thi trắc nghiệm và Phần thi
tự luận.
Ban Tổ chức sẽ cung cấp tài liệu về các văn bản pháp luật và văn bản hướng dẫn
thi hành.
- Phần thi trắc nghiệm: được tổ chức trực tuyến tại trang điện tử Công đoàn
ĐHQG-HCM: http://congdoan.vnuhcm.edu.vn/, người dự thi tham gia thi trắc nghiệm
chọn 01 đáp án đúng, gồm có 25 câu trắc nghiệm, điểm tối đa cho phần thi trắc nghiệm
là 50 (điểm), mỗi câu trắc nghiệm chọn một đáp án đúng, điểm cho mỗi câu trắc
nghiệm chọn đáp án đúng là 2 (điểm).
- Phần thi tự luận: người dự thi tham gia viết 02 bài viết ngắn (từ 150 – 250 từ) theo
chủ đề về pháp luật. Điểm tối đa của mỗi bài viết là 25 điểm, tổng điểm của phần tự luận là
50 điểm. Thời gian tối đa để làm phần thi tự luận là 40 phút.
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- Kết quả bài thi được tính theo tổng điểm 2 phần thi để xếp hạng. Trong trường
hợp các bài thi có cùng điểm số, thời gian làm bài được sử dụng để làm căn cứ xếp
hạng, bài thi có tổng thời gian làm bài ngắn hơn sẽ được xếp hạng cao hơn.
3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc thi
- Cả hai phần thi trắc nghiệm và tự luận đều trực tuyến tại trang điện tử công
đoàn ĐHQG-HCM: http://congdoan.vnuhcm.edu.vn/, người dự thi tham gia thi từ 7 giờ
00 đến 23 giờ 00 Thứ Năm, ngày 9/11/2017.
- Kết quả cuộc thi sẽ được công bố vào thứ hai, ngày 27/11/2017 tại trang thông
tin điện tử Công đoàn ĐHQG-HCM: http://congdoan.vnuhcm.edu.vn/. Ban Tổ chức sẽ
phát hành công văn thông báo kết quả cuộc thi gửi đến các đơn vị bằng đường thư bưu
điện và thư điện tử.
III. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI
1. Đối với giải cá nhân
a. Cơ cấu giải thưởng
- Điểm thi sẽ bao gồm điểm cả phần thi trắc nghiệm cộng với phần thi tự luận
(tối đa 100 điểm).
- Ban Tổ chức sẽ chọn ra giải Nhất, giải Nhì, giải Ba và giải Khuyến khích trên
cơ sở tổng điểm xét từ cao đến thấp cho mỗi nhóm đối tượng.
Ngoài ra, còn có 01 Giải thưởng Bài viết hay nhất giành riêng cho người thi đạt
điểm cao nhất của phần thi Tự luận.
b. Trị giá giải thưởng
- Giải Nhất: trị giá 1.200.000 đồng (một triệu hai), kèm theo Giấy khen của
Công Đoàn ĐHQG-HCM và kỷ niệm chương.
- Giải Nhì: trị giá 1.000.000 đồng (một triệu đồng), kèm theo Giấy khen của
Công Đoàn ĐHQG-HCM và kỷ niệm chương.
- Giải Ba: mỗi giải trị giá 800.000 đồng (tám trăm ngàn đồng), kèm theo Giấy
khen của Công Đoàn ĐHQG-HCM và kỷ niệm chương.
- Giải Khuyến khích: mỗi giải trị giá 300.000 đồng (ba trăm ngàn đồng), kèm
theo Giấy khen của Công Đoàn ĐHQG-HCM và kỷ niệm chương.
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- Giải Bài viết hay nhất: trị giá 300.000 đồng (ba trăm ngàn đồng), kèm theo
Giấy khen của Công Đoàn ĐHQG-HCM và kỷ niệm chương.
2. Đối với giải tập thể
a. Cơ cấu giải thưởng
- Để khuyến khích cán bộ, viên chức, người lao động tham gia hội thi, Ban Tổ
chức sẽ chọn ra giải Nhất, giải Nhì, giải Ba và giải Khuyến khích giành cho tập thể dựa
trên cơ sở tỷ lệ % đối tượng cán bộ, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn
tham gia của các công đoàn cơ sở.
b. Trị giá giải thưởng
- Giải Nhất: trị giá 2.000.000 đồng (hai triệu đồng), kèm theo Giấy khen của
Công Đoàn ĐHQG-HCM và kỷ niệm chương.
- Giải Nhì: trị giá 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm ngàn đồng), kèm theo
Giấy khen của Công Đoàn ĐHQG-HCM và kỷ niệm chương.
- Giải Ba: mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng (một triệu đồng), kèm theo Giấy khen
của Công Đoàn ĐHQG-HCM và kỷ niệm chương.
- Giải Khuyến khích: mỗi giải trị giá 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng), kèm
theo Giấy khen của Công Đoàn ĐHQG-HCM và kỷ niệm chương.
IV.

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

1. Hội Luật gia thành phố Hồ Chí Minh
- Cố vấn việc ra đề thi, đáp án.
- Giới thiệu chuyên gia pháp lý tham gia làm giám khảo.
2. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Công đoàn ĐHQG-HCM, Ban
Thanh tra – Pháp chế, Ban Cán sự đoàn)
- Chủ trì hội thi.
- Chỉ đạo các Trường đại học thành viên huy động lực lượng sinh viên, cán bộ,
viên chức tham gia cuộc thi.
- Thực hiện tuyên truyền cho cuộc thi.
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3. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
- Phối hợp với ĐHQG-HCM, Hội Luật gia thành phố Hồ Chí Minh trong việc tổ
chức hội thi.
V. BAN TỔ CHỨC VÀ BAN GIÁM KHẢO CUỘC THI
1. Thành phần Ban Tổ chức cuộc thi
- ThS. Lâm Tường Thoại – Chủ tịch Công đoàn ĐHQG-HCM, Trưởng Ban Tổ chức.
- TS. Luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường – Trưởng ban Phổ biến, giáo dục pháp
luật Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh, Phó trưởng Ban Tổ chức.
- TS. Nguyễn Đình Huy, Phó trưởng ban Ban Thanh tra – Pháp chế, Thành viên.
- ThS. Ngô Mỹ Hương – Chánh Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM. Thành viên.
- ThS. Nguyễn Thị Huyền – Trưởng phòng Phòng Thanh tra-Pháp chế-Sở hữu trí
tuệ trường Đại học Khoa học Tự nhiên, thành viên.
- CN. Nguyễn Nhựt Thông, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đoàn, Thành viên.
- CN. Võ Thị Khánh Mỹ - Chuyên viên Ban Thanh tra-Pháp chế, Thành viên.
- CN. Trần Thị Ngọc Nhung – Chuyên viên Ban Thanh tra-Pháp chế, Thành viên.
2. Thành phần Ban Giám khảo
- Luật sư Nguyễn Văn Hậu , Phó Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM, Trưởng ban
Giám khảo.
- Luật sư Nguyễn Văn Kha, Ủy viên Ban phổ biến giáo dục pháp luật, Hội Luật
gia TPHCM, Thành viên.
Trên đây là kế hoạch tổ chức hội thi “Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
hưởng ứng ngày pháp luật”, đề nghị các CĐCS triển khai và thực hiện theo đúng kế
hoạch này.

Nơi nhận:
- LĐLĐ TP;
- Đảng ủy, BGĐ ĐHQG-HCM;
- Các CĐSC trực thuộc;
- Ban Giám khảo, Ban Tổ chức Hội thi;
- Lưu VP.
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